
Nosso Campus em pleno Movimento

A Universidade Federal de Alagoas Campus do Sertão, não para em suas atividades acadêmicas, 
administrativas e de gestão de pessoas. Nos últimos 15 meses, mais de 23 servidores foram contratados 
por via de concurso público, aumentando, exponencialmente, o número de servidores em Delmiro Gouveia 
e Santana do Ipanema. Esse compromisso da atual gestão, em sintonia com as demandas advindas dos 
colegiados de cursos, dos setores de serviços, da articulação fundamental com o corpo técnico 
administrativo, e com apoio de diversas pró-retorias, se traduz em números efetivos a favor de nosso 
campus e do fortalecimento da nossa identidade institucional.
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INFORMATIVO DO CAMPUS DO SERTÃO N. 2, OUT/2014

Fora enviada à PROGRAD (Pró-Reitoria de Graduação da UFAL), a partir da 
perspectiva de novos cursos para o campus do Sertão, previstos em nosso PDI (Plano de 
Desenvolvimento Institucional - 2013/17), proposta de aprovação no CONSUNI (Conselho Superior 
Universitário) dos cursos de Matemática, Física e Arqueologia. Acreditamos que os cursos darão maior 
dinâmica ao processo de qualificação e formação profissional, ampliando nosso compromisso de inserção 
social; fortalecendo, não obstante, a região e circunvizinhança.

Novos cursos

Enviamos à PROGRAD, em consonância com a plenária do Conselho Provisório do 
Campus, proposta de Entrada Única, para todos os cursos do Campus do Sertão (Processo nº 
23065.0252202/2014-19 (em 22/08/2014), solicitando estudo e aprovação junto ao CONSUNI.

Entrada Única

Com a instalação de uma unidade da CIED (Coordenadoria Institucional de 
Educação a Distância) no Campus e da criação do Polo UAB Delmiro Gouveia, em nossa sede, passaram-
se a ser oferecidos, a partir de setembro do corrente ano, o Curso de Licenciatura em Matemática a 
distância, além de três cursos de especialização lato sensu. Outras atividades a distância e na modalidade 
semipresencial vêm sendo oferecidas à comunidade acadêmica, como, por exemplo, cursos de extensão 
em língua espanhol e em libras. Nosso campus, atualmente, beneficia, em média, em atividades de ensino 
a distância, 150 alunos.

CIED no Campus

A partir do próximo semestre as coordenações de cursos irão  
dispor de um técnico administrativo em termos de apoio efetivo, em algumas de suas atribuições. Serão 
três técnicos, cada um encarregado por dois cursos, além do Tronco Inicial. 

Apoio as Coordenações de Cursos

O processo de climatização do Campus 
Sertão encontra-se em fase de instalação. O mesmo está dividido em duas etapas. Na primeira, serão 
contempladas todas as salas de aulas, e laboratórios, com equipamentos de 60 mil  e  24 mil BTU, 
respectivamente; além da instalação de forros em PCV. No segundo momento, com a abertura da próxima 
janela de compras, serão solicitados ar condicionados para as salas de professores, coordenação, 
laboratórios e espaços administrativos. De igual forma, a solicitação de laboratórios para as engenharias 
se faz uma necessidade que será atendida. Otimizamos a capacidade da rede lógica do Campus/Sede de 
8 Mb/s para 58 Mb/s, com perspectiva de ampliação para 80 Mb/s nos próximos 60 dias e de 4 Mb/s para 
18 Mb/s, na unidade de ensino de Santana do Ipanema e com perspectiva para 38Mb/s em breve. 
Aquisição de mais uma casa para sediar as atividades Acadêmico-administrativas da unidade de Santana 
do Ipanema. O edital para construção do Prédio sede da Unidade de Santana do Ipanema está em 
processo de finalização, com previsão para ser publicado nos primeiros dias  de  Outubro deste ano.

Aquisição de equipamentos e novas infraestruturas
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Depois de árduo esforço junto à gestão central, temos a satisfação 
de comunicar que reinauguraremos o auditório Graciliano Ramos, agora  com as poltronas definitivas, 
adquiridas com orçamento do gabinete do Reitor. São poltronas muito confortáveis e mais duradouras. As 
poltronas estão equipadas com tomadas de rede lógica e elétrica e fone de ouvido, que serão instalados 
nos próximos exercícios. Esperamos, num futuro breve, adquirir um melhor sistemas de som para o 
mesmo, de modo que possamos abrigar com mais qualidade os inúmeros eventos realizados, 
periodicamente, no Campus, entre os diversos cursos. 

Auditório Graciliano Ramos

Uma série de pequenas obras encontram-se em andamento no Campus, 
atendendo ao critério de otimização de recursos públicos: divisão de salas com gesso acartonado; 
reinstalação de ponto de energia elétrica; construção de novas rampas para cadeirantes; revitalização da 
pintura interna em algumas paredes; dedetização de todo espaço da universidade; reposição de novas 
lâmpadas; fixação de placas de sinalização em todas as salas e espaços; instalação de película fumê em 
todos as salas e ambientes; sinalização de segurança e acessibilidade; assentos sanitários; reposição de 
extintores de incêndio, reforma e instalações no novo espaço administrativo e de apoio em Santana do 
Ipanema.

Obras e Reformas

O Curso de Engenharia de produção, na disciplina 
Engenharia de produto, durante este ano de 2014,  produziu e doou para o campus, sede Delmiro 
Gouveia, um capacetário, um relógio para o auditório, um bicicletário, assentos reutilizáveis, guarda-
volume, luminária e um sistema de produção de verduras por hidroponia. Todos confeccionados com 
material reciclável, com propósito de funcionalidade, em prol da comunidade acadêmica. Registramos aqui 
nossa imensa gratidão a todos os professores/as, aluno/as envolvidos/as no projeto, demostrando sua 
máxima sintonia com os apelos da UFAL Campus do Sertão.

Parceria Acadêmico pedagógica

Os eventos no Campus não param. Nos últimos 18 meses foram atendidos diferentes 
pedidos quanto à realização de eventos, locais e regionais. Alunos de todos os cursos, além da 
comunidade externa, puderam prestigiar grandes eventos, palestras, seminários e minicursos. Cada vez 
mais acadêmicos têm aprimorado o diálogo interdisciplinar e plural, como um dos fundamentos da nossa 
Universidade em relação à formação profissional e vida cidadã. Mais de 90 viagens interestaduais foram 
realizadas (somente no semestre passado,  num total de 1.024 alunos/as beneficiados/as) envolvendo 
alunos dos diversos cursos durante o ano em curso. Também  docentes e discentes participaram de 
congressos internacionais, com ônus da reitoria. Nosso propósito é fortalecer cada vez mais o intercâmbio 
acadêmico e o debate plural das ideias ancorados no espírito científico.

Eventos

Mais de dez professores/as e técnicos do campus, por meio de 
acordos firmados em seus colegiados e da articulação pedagógico-adminstrativa que realizamos junto à 
PROGEP (Pró-reitoria de Gestão de Pessoa), estão  em fase de qualificação (mestrado, doutorado e pós-
doutorado), de modo a atender as demandas de formação do corpo técnico e docente da própria UFAL. 
Outrossim, no próximo semestre, trabalharemos na consecução e ampliação em relação a um plano geral  
de afastamento para qualificação. 

Plano de qualificação docente

O Campus ganhará quatro novos espaços, aproveitando ambiente interno. Dois 
espaços para instalação das empresas júnior. Vetor: Consultoria e Projetos; I9: Engenharia Júnior, dos 
cursos de engenharia de Produção e Civil; um outro para fixação da fotocopiadora, e um espaço, 
também, motivo de muita alegria, para instalação da EDUFAL (Editora da Universidade Federal de 
Alagoas), no Campus.

Novos Espaços

É com enorme alegria que parabenizamos todos os alunos/as, 
professores/as, técnicos administrativos e pessoal de apoio, durante a vinda das Comissões de Avaliação 
do MEC em nosso Campus, durante o primeiro semestre de 2014. O trabalho foi intenso e aguerrido, 
todavia prevaleceu nossa capacidade de unidade na diversidade, por isso a vitória é sinônimo de 
coletividade. Os cursos avaliados foram: História (conceito 04); Letras (conceito 03), Geografia (conceito 
03); Ciências contábeis (Conceito 04) e Pedagogia (conceito 04). 

Reconhecimento dos Cursos
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